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  مقدمه .1

اقعیت بر این و ،سیاسی و اجتماعی کشورها ،اقتصاديتوسعه  در ادفرا ۀندزسا نقش و نجها موفق معاجو
 که متغیرهایی و عوامل از یکی .دارد کننده نقش تضمین ها دارد که نیروي انسانی در این موفقیت تأکید
 ۀدفشر قابتر شاهد که وزهمرا .ستا خالقیت ،گذارد می تأثیر نکنارکا در نسانیا يونیروري  هبهر در
 ندیشها نصاحبا و قخال نکنارکا ،هستیم رتقد منابع و ها يورفنا ترین نوین به دستیابی يابر ها نمازسا
 ۀیندافز تتحوال با مؤثر ییرویارو و ندرداربرخو جایگاه رفیعی از ،نمازسا سرمایه ینبهاتر گران مثابه به نو

 که ه استرخ داد دهگستر و سریع يرقد به خیرا ههد تتحوال و تغییر .ستا دنبو قخال وگر در محیطی
 محیط ۀیندافز لتحو و تغییر ینا .ساخته است متأثر يبشر معاجو در راندگی ز نشئو و دبعاا تمامی
قرار داده اي  در مسیر دشوار و پیچیده را شان اهداف بهها  نمازسا ستیابید ،فناوري پیشرفت با اههمر
 يهافرایندنظر در  دیتجد .]2[اصلی رهبري سازمان اثربخش است ءامروزه خالقیت جز .]1[است
 .]3[است ياز رهبر یمتفاوت کط موجود و سبیدن شرایشک چالش به ،ر خالقکتف نیازمند یکراتکبورو

ت و یرات را ندارند و خواستار خالقییبه تغ ییگو پاسختوان  ،ریناپذ انعطاف يها هیبا رو یسنتهاي  سازمان
  .]4[هستندر ییتغ يالزم براي ها مهارت یعنی ينوآور

است و تحقق اهداف  يو تحول و نوآور رییتغ براي هرگونهن یادیان بنکن اریتر مهماز  یکیدانشگاه 
تحقیقات  .]5[استسر یم عالی آموزشق فراگرد یاز طر يو اقتصاد یشرفت اجتماعیپ ،استقالل ،هیعال
 بیشترِ ،کاري متغیر امروزي گرفته در مورد رهبري و بهبود سازمانی بر این باورند که در جو انجام
رهبري و  هاي نظریهتحت لواي  ،21نیروي کار قرن  راهبردي الزم برايهاي  و شایستگیها  توانایی
 يت و رهبریریمد يا د به گونهیها با دهکو دانش ها دانشگاهرو  ؛ ازاین]2[گیرد می خالقیت قرارهاي  تئوري
 ۀهم يبرا اي روزانه و دانش افزودهي ها فعالیت یعیفرهنگ و بخش طب تبدیل بهت یه خالقکشوند 

ه کهستند  ییکستماتیارچوب سهفاقد چ عالی هاي آموزش مؤسسهاز  يرایروشن است بس .کارکنان شود
ج مثبت و ینند و به نتاکق یت را تشویت و خالقیریرات را مدییتغ ،يتا به طور مؤثر دهداجازه ها  آن به

 ،مطالعهنیازمند  یارچوبهن چیبه چن یابیدست .ابندیخود دست هاي  ش حاصل از تالشیرو به افزا
ها  آن تواند در بهبود می هکاست  یروابط ییو شناسا ها دانشگاهت موجود یضعن وییتب ف ویتوص
  .گذار باشدتأثیر

عملکرد نیروي  ،سازمانی گذاري بر محیط و جوتأثیران کلیدي هستند که قدرت آفرین نقش ،رهبران
 ،بر رفتارها تأثیرتوان گفت رهبران عامالن مهمی براي  می بنابراین ؛]6- 7[هستند کار و سازمان را دارا

  .]8[روند به شمار می اهداف سازمانیراستاي و ذهنیات پیروان خود در ها  نگرش
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 ین الگوهاي رهبري کهتر مهم از یکی .]9[ایجاد تغییر و تحرك است ،کارکرد رهبرينخستین 
 ،اشدب مؤثرگسترش اعتماد سازمانی و بهبود خالقیت و نوآوري در کارکنان  ،تواند در توسعه اخالقیات می

افزایش  موجبتنها  رهبري اصیل الگویی از رفتار رهبران است که نه .]10[نظریه رهبري اصیل است
مانند خودآگاهی هایی  همؤلفافزایش به بلکه  ،شود می اخالقی مثبت جوایجاد و  شناختی رواني ها قابلیت

شان  نسبت به خود واقعی ،رنداستانداردهاي اخالقی باالیی دا ،رهبران اخالقی .انجامد می در نیروي کار
و اهداف  ها رویکرد متعادلی در دسترسی به تصمیم ،کنند می شان باز و شفاف عمل در ارتباطات ،ندآگاه

شان یکی  شان با عمل رهبران اصیل کالم .]11- 12[باشند شاني نیازهاي اعضایگو پاسختوانند  می ودارند 
  .]13[دهند می در عمل نیز نشان ،گویند میاست و آنچه را 

ه از ک یسازمانهاي  طیجاد محیا و يد رهبریجد کسب عنوان بهرهبري اصیل ي ها مهارت ۀتوسع
ر یمتغهاي  سازمان يازهاین يساز راهبردي تحقق و برآوردههاي  گام ،نندک یت میت حمایو خالق ينوآور
تواند  یسد رهبري اصیل مر یبه نظر م ،ترمؤثر يبه فردشدن  لیبر تبد تأکیدبا  .ویکم است بیستقرن در 

 با یآموزشهاي  و از جمله سازمان یخواستار رونق و ترقهاي  ه سازمانکباشد هایی  چالش يگو پاسخ
 .]14[هستند نکنارکا نیدرو شنگیزا ۀهنددشکل رهبران سازمان از عوامل مهم همچنین .اند مواجهها  آن

تواند به افزایش سطح  می کارکنان وجود رهبري اصیل در سطح دانشگاه و ایجاد انگیزش درونی در
 و ترینمؤثر از یکی ،اساسی محرکی عنوان به درونی انگیزش زیرا کند،نوآوري و خالقیت کارکنان کمک 

 آن در که است انگیزشی درونی انگیزه. ]12[است کارکنان خالقیت بروز در مؤثر عوامل قدرتمندترین
 درونی انگیزه با کارکناندارند.  پاداش دریافت به نسبت کار انجام براي بیشتري تمایل و عالقه کارکنان
 براي خالقانههاي  حل راه يجوو جست و موانع برابر در استقامت ،وظایف انجام برايرا  بیشتري تالش باال
  .]15[گیرند می کاره ب مشکالت حل
 یا قیتخال بر مؤثر عوامل زمینه در گرفته صورتي ها پژوهش و مطالعات، خالقیت اهمیت رغم به
 به توجهرو  ؛ ازایناست گرفته قرار توجه مورد کمترها  ویژه دانشگاه به وها  سازمان در آن برايریزي  برنامه
 ایجاد توانایی در عالی آموزش مدیریت براي اصیل رهبري سبکویژه  به رهبري نوینهاي  نظریه نقش
 چالشِرپ شغل در اي حرفه هداتتع و اخالقیي ها ، مهارتاساسیي ها مهارت ،دانش ،شخصیت ،تغییر
 حاضر پژوهش هدف اساس همین بر. استیافته اي  ویژه اهمیت ،آینده و حاضر عصري ها دانشگاه هدایت
 مطالعهاز طریق  انسانی نیروي خالقیت بر اصیل رهبري تأثیر در درونی انگیزشاي  واسطه نقش بررسی
  ه است.بود کاشان دانشگاه کارکناني مورد
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  ظرين مبانی. 2

  اصیل رهبري. 2- 1

 رشته در 1990 سال در بار نخستین ،است شده وارد يرهبر ادبیات در تازگی به که اصیل يرهبر
 توجه ،نوظهور مفهوم یکعنوان  به خود موقعیت به توجه با و شد مطرح پرورش و آموزش و شناسی جامعه
 مطالعات مجله ي،رهبر امهفصلن، دانشگاهی هاي همجل( يرهبر مطالعات جامعه يسو از را يبسیار
 گالوپ يرهبر سسهؤم توسط ،کار اصلی ارچوبهچ توسعه وکرد  جلب) اروپا مدیریت مجله و مدیریت
 اخالقی جو و مثبت شناختی روانهاي  ظرفیت از يرفتار ییالگو عنوان به اصیل يرهبر. ]16[شد تقبل
 متعادل پردازش ،درونی اخالقیهاي  جنبه ،خودآگاهی پرورش موجبات و خیزد برمی سازمانی مثبت
  .]17[سازد می فراهم را پیروان با کار در روابط شفافیت و اطالعات
 خودآگاهی. است دیگران بر تأثیر چگونگی وها  محدودیتها،  توانایی درك شامل آگاهی خود
 چگونگی و يفرد ضعف و قوت نقاط كدر به و است اصیل يرهبر مهم يبنا سنگ و عنصر ترین مهم
 تناسب با بیشتر اصالت ،خودآگاهی به توجه بدون حقیقت در. دارد اشاره شخص پیرامون يدنیا با باطارت
 و شرارت ،خودشیفتگی ،حالت این در که کرد خواهد پیدا ارتباط عملکرد و يفرد هویت بین

 رسازگا دهند می انجام که اعمالی با را خود هویت زیرا ،شوند می توجیه نیز ناشایست يعملکردها
. استگیري  تصمیم از پیش اطالعاتتحلیل  و تجزیه شامل اطالعات متعادل پردازش. ]18[دانند می

 ،کشند می چالش به را موجودهاي  موقعیت و شوند می جویا را دیگران نظرات وها  دیدگاه که رهبرانی
 يبرا فعال حالتیپردازش  ،پیداست آن نامِ از که طور همان .]19[هستندیی ها ویژگی چنین يادار

 يرهبر ۀدهند تشکیل جزء سومین. است دیگران نظرات به توجه با مؤثر و مفیدهاي  ایده يجوو جست
 يفشارهابر  مبتنی آنکه از بیش که دارد اشاره رفتارهایی به و است اخالق درونیهاي  جنبه ،اصیل
 در شده درونی اخالقیِ يهامعیار وها  ارزش وسیله به ،باشد اجتماع و سازمان ،همکاران جمله از بیرونی
  .]20[شود می هدایت فرد
 است. اخالق يمحورهاي  ارزش به رهبر تعهد ۀکنند منعکس اخالق درونیهاي  جنبه حقیقت در
 مفهوم اینکردن  عملیاتی با نیز والمبا .است اخالقی ذاتاً ،اصیل يرهبر ۀساز داشتند اظهار گاردنر و آولیو
کرد  بیان و معرفی اصیل يرهبر ياجزا از یکیعنوان  به را آن ،اخالق درونیهاي  جنبه بیان و

 اصیل يرهبرهاي  فمعرّ از یکی ،يرفتار يراهنما یک عنوان به اخالقی اصول تثبیت وشدن  درونی
. است اخالقیات محوري اصول به رهبر تعهد ۀدهند نشان، اخالق درونیهاي  جنبه واقع در. ]10[است

 قائل کار نیروي با باز و گشوده روابط براي رهبر که است اهمیتی میزان ۀددهن نشان ارتباط در شفافیت
 ایجاد به نفس به اعتماد و امید ،بینی خوش مانند مثبتي ها ویژگی توسعه با وي ،حالتی چنین در. است
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 در شفافیت حقیقت در. ]21[سازد می فراهم را پیروانش و خود رشد ۀزمین و کند می کمک روابطی چنین
 يگذار كاشترا به و يآشکارساز با ،رفتارها این که است دیگران به خود اصالت بیان و ارائه ،طرواب

  .]19[بخشد می بهبود را متقابل اعتماد ،حقیقی احساسات و افکار بیان و اطالعات
 زمانی. ]22[باشیم صادق خودمان با که معناست یندب اصالت. دارد فرد اصالت در ریشه اصیل رهبري

 که را خود ازیی ها بخش و اسرار ،اشتباهات ،ضعف نقاط تواند می ،دارد می اذعان را خود اصالت ،نانسا که
 يرفتار. بپذیرد ،است ساخته پنهان دارد وجود آنچه ۀسای در ،خود حتی و اجتماع از ترس جهت به

 یا پاداش به دستیابی براي صرفاً اینکه نه باشد نیازها و ترجیحاتها،  ارزش بر منطبق که است اصیل
 بهها  آن تشویق و کار نیروي مثبتهاي  جنبه به توجه با اصیل رهبران. ]23[پذیرد صورت تنبیه از پرهیز
 ایجاد مسئله سبب این. ]20و  24[شوند می کار نیروي با مثبت ارتباطی ایجادموجب ها،  مهارت این ۀتوسع
 خالقیت بروز و خالقانههاي  حل راه ارائه در بیشتر انرژي باعث خود نیز درونی انگیزش و درونی انگیزش
  .شود می

  انگیزش درونی. 2- 2

 .]25[توان آن را حلقه مفقوده خالقیت نامید می بر خالقیت است و مؤثرانگیزش درونی یکی از عوامل 
 انگیزش .است کرده جلب خود به را تحقیقات از توجهی قابل بخش درونی انگیزش ،گذشته دهه سه طی
 به نه و برد می لذت کار فرایند از شخص زیرا است فعالیت خود خاطر به فعالیت انجام عنايم به درونی
 انجام که کاري ۀدربار دارند انگیزش درونی که کسانی .]26[پاداش بیرونی یا ترس از تنبیه خاطر
 وظایف انجام در همچنین آنان .دهند می نشان خود از بیشتري نفس به اعتماد و هیجان ،توجه ،دهند می
 فواید این .دارند باالتري ذهنی سالمت و نفس عزت و برخوردارند بهتري پشتکار و خالقیت ،عملکرد از

 ییکسان خودتوانمندي و شایستگی از بیرونی انگیزش و درونی انگیزش دارندگان که مواردي در حتی
موجب تمرکز زش درونی انگی ،شده نتایج تحقیقات انجام. براساس ]27[شود می مشاهده ند نیزبرخوردار

  .]28[کند میبیشتري از او بروز  ۀو در نتیجه رفتارهاي خالقانشود  مینیروي کار  بیشترِ
 و انتخاب حق، تالش، عالقه یا لذت بعد چهار در را درونی انگیزش ابعاد ]29[ 1همکاران و چوي
 درگیر آزادانه را فرد و زدانگی میبر را فرد درونی انگیزش ،عالقه یا لذت احساس. دانند می بودنمؤثر
 ]30[ 2اشنایدر و سیکزمنتلی ،دیگر یتعریف در. دهد می افزایش را وي عملکردي بازده و کرده فعالیت
 براي الزم درونی پاداش ،لذت زیرا؛ کنند می پیشنهاد درونی انگیزش کلیديۀ برند پیش عنوان به را لذت

 طبیعی رفتارهایی بر مشتمل تالش. ]31[آورد می همفرا را وظیفه بودن جذاب و ذهن زیرکی به دستیابی
                                                        
1. Chooi & et al 
2. Csikszentmihalyi & Scheneider 
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 ذاتاً که يافراد. گیرد می کار به را خود تالش نهایت ،هدف به رسیدن براي فرد آن براساس که است
 داراي ،جایزه و پاداش به مند عالقه افراد از بیشتر، کنند می فعالیت درگیر را خود و هستند انگیزه داراي
  .]32[گیرند میآن به کار  انجام چگونگی براياي  االنهفع تالش و بوده رضایت

 احساس ،شوند درگیر خویش وظایف در داوطلبانه، اجباري مشارکت جاي به افراد که هنگامی
 با انتخاب حقداشتنِ  احساس دهد می نشان ها پژوهش. کنند می کار در انتخاب حق داشتن
 خالقیت و کارآفرینی ،عملکردي باالتر سطوح ،یشترب کاري رضایت ،کار محیط در کمتر بیگانگیِ خود از

میزان . مؤثربودن یعنی ]34[است همراه کمتر کاري فشار و شغلی مشارکت باالتر سطوح ،بیشتر
  .]33[تأثیرگذاري فرد بر نتایج و پیامدهاي راهبردي، اداري و عملیاتی

  خالقیت. 2- 3

بر این موضوع توافق ها  آنبیشترِ ولی  ،ندا دهکر فتعری گوناگونی و دمتعد تعابیر با را خالقیت اننشمنددا
 يفرایندخالقیت را  ]36[ 1ایزنک .]35[نظر دارند که خالقیت به دستاوردهاي نو و ارزشمند اشاره دارد

 و يدازنظریهپر ،يهنر لشکاا ساختن ،يزسا ممفهو ،يزسا هیدا ،مسئله حل به منجرداند که  می روانی
ي ها مهارت ،شناختیي ها مهارت ]37[آمابیل .هستند فرد به منحصر شود که بدیع و می محصوالتی

 ،شود ییخالق شناسا يفرد کسی،نکه یا يبرا .داند می اساسی خالقیتهاي  همؤلفخالقانه و انگیزش را 
 )،سیالی( بودن روان: شوند یفرض م يت ضروریخالق ياز خود نشان دهد که برا یژگید چهار ویبا

باعث  یالیس .متعدد است يها دهید افکار و ایتول ،یالیس .]38[و شرح و بسطاصالت  ،يریپذ انعطاف
خود را هم در قالب  یالیس ؛ بنابرایند کندیتول یمتعدد و فراوان يها دهیفرد بتواند افکار و ا شود یم
 يساز دهیا ،ادیز هاي پرسشدن یبه صورت پرس یالیس ییتوانا .دهد یشه و هم در قالب کالم نشان میاند

  .شود یظاهر مکردن  و خوب و روان صحبت
 یالیبا س یین توانایا .است یذهن گوناگون و متنوع يها دهیا دیتول استعداد یمعن به يریپذ انعطاف
کسان و یبرخوردار شده و  يادیز یدشده از تنوع و گوناگونیشود افکار تول یدارد و باعث م یکیارتباط نزد

کمتر به ذهن  است که معموالً يفرد فکر منحصربه ياصل به معنا در ا اصالتیار کابت .کنواخت نباشدی
شرح  .برخوردار شودبودن  خاصت یو قابل یشود فکر از تازگ یابتکار موجب م ییتوانا .کند یافراد خطور م

د متعادل عمل یالبته عنصر بسط در تفکر خالق با .ستها يکار زهیات و ریتوجه به جزئ یمعن به بسط و
فکر  ،اما اگر در حد متعادل عمل کند .است يفکر ابتکار يبرا یباشد مانع زیاد خیلی اگر بسط .کند
  .]38[سازد یم یآن را مناسب و واقع ،قل دادهیرا ص يابتکار

                                                        
1. Eysenck 
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  پیشینه تحقیق. 3

 تحریک، درونی انگیزش تقویتبا  گرا تحول رهبري دریافتند خود پژوهش در ]39[همکاران و جلیلیان
 خالقیت، کشیدن چالش به وانداز  چشم ایجاد، نوآوري از حمایت ،شناختی روان توانمندسازي، عقالنی
 انگیزش میانجی با مدار اخالق رهبري دریافتند ]40[پرور گل و پاداش. داد خواهد افزایش را کارکنان
 در اصیل رهبري نقش بررسی در ]41[کاهه و نقوي. دارد رابطه کارکنان خالقیت و نوآوري با ،درونی
 میانجی متغیر دریافتند تهران در خودروسازي تولید شرکت کارکنان کار به اشتیاق و خالقیت دبهبو
 میانجی این با اصیل رهبري و دارد خالقیت و اصیل رهبري ۀرابط در یکامل نسبتاً اثر، کار به اشتیاق
 این به ودخ پژوهش در ]42[همکاران و نصیري. باشد داشته خالقیت بهبود در بسزایی نقش تواند می
 نوآوري و خالقیت سطح بهبود بر ،اجتماعی سرمایه میانجی نقش با موثق رهبري که رسیدند نتیجه
 در درونی انگیزش ندداد نشان ]14[عریضی و براتی. دارد مثبت ثیرأت همدان کشاورزي بانک کارکنان
 ازي خشنود با شغلزي سا غنی ۀرابط نیز و کارراهه ازي خشنود با رهبر توانمندساز رفتار بین ۀرابط

  .کند می ایفا را میانجی نقش کارراهه
 و اصیل رهبري، سازمانی قلدري و اصیل رهبري بین دریافتند پژوهشی در ]43[همکاران و شجاعی
 رفتگی تحلیل و قلدري بین ودار،  معنی و منفی رابطۀ، جایی جابه نیت و رضایت و رفتگی تحلیل، رضایت
 در ]44[همکاران و قنبري. دارد وجوددار  معنی و مثبت رابطۀ، گلستان دانشگاه کارکنان میان در

. کردند گزارش متوسط حد از باالتر سنندج دولتی سازمان پنج در را اصیل رهبري وضعیت پژوهشی
 چابکی و آفرین تحول رهبري رابطۀ در اي خودتوسعه اي واسطه نقش بررسی در ]45[مزاري و کریمی پور

 حد از باالتر انسانی سرمایۀ چابکی و اي خودتوسعه، آفرین تحول رهبري وضعیت افتنددری انسانی سرمایۀ
 چابکی بر اي توسعه خود گري میانجی با و اي توسعه خود بر آفرین تحول رهبري همچنین. است متوسط
 انسانی سرمایۀ چابکی بر مستقیم اي خودتوسعه همچنین. است داشته مستقیم تأثیر انسانی سرمایۀ
اثر رهبري اصیل بر سرمایه در تحقیقی نشان دادند  ]46[خاکپور و همکاران. است بوده یرگذارتأث
شناختی بر آمادگی براي تغییر  شناختی و آمادگی براي تغییر سازمانی، همچنین اثر سرمایه روان روان

با آمادگی براي رهبري اصیل  ۀشناختی در رابط دار بود. اثر میانجی سرمایه روان سازمانی، مثبت و معنی
  .بود دار معنی تغییر سازمانی،
میانجی میان رهبري تحولی  عنوان بهدر پژوهشی نشان دادند انگیزش درونی  ]28[ 1ایسوو  گومسلگلو
 نیروي کار شناختی روانتوجه به نیازهاي  داد ننشا ]12[ لتوربا و نگژا هشوپژ .کند می و خالقیت عمل

 و نیدرو شنگیزا یشافزا نهایت در و نکنارکا شناختی روان يزنمندسااتو به منجر ،هبرر يسو از
                                                        
1. Gumusluoglu & Isev 
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رهبري اصیل با  ۀدر بررسی رابط ]47[ 1و همکاران رگو .دمیشو نناآ در خالقیت یندافر دنفتاا راه به
مثبت بین دو متغیر وجود دارد و امید و اي  هاي پرتغال دریافتند رابطه خالقیت و نوآوري در سازمان

به بررسی اثربخشی  ]48[ 2داتا .داشته باشند نقش میانجی را در این ارتباطوانند ت میاحساسات مثبت 
تولیدي در شرق هند پرداخت و به این نتیجه رسید هاي  مدیران اجرایی شرکت میانرهبري اصیل در 
میان رهبري  ۀبه بررسی رابط ]49[ 3افضل و همکاران .شود می افزایش اثربخشی سببکه رهبري اصیل 

ي پاکستان با نقش میانجی انگیزش درونی و وضع ها دانشگاهدر  علمی هیئتا خالقیت اعضاي اصیل ب
ارتباط قوي وجود دارد و  ،روانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میان رهبري اصیل با خالقیت

  .کنند عمل میمیانجی در این رابطه  عنوان بهانگیزش درونی و وضع روانی تا حدودي 
سرمایه  ،داري بین رهبري اصیل ارتباط معنیدر پژوهش خود نشان دادند  ]50[ 4مکارانو ه شارون
ي افریقاکارکنان دانشگاه نلسون ماندالي  میاندر و تعهد تیمی  شناختی روانحقوق  ،شناختی روان

نفر از رهبران و کارکنان  177در پژوهش خود روي  ]51[ 5و همکاران ریبیرو .وجود داردجنوبی 
مثبتی روي تعهد عاطفی و  تأثیرخصوصی کوچک و متوسط دریافتند رهبري اصیل هاي  همؤسس

  .تعهد عاطفی به طور معناداري میانجی رابطه بین رهبري اصیل و خالقیت است عالوه به .خالقیت دارد

  تحقیق هاي همدل مفهومی و فرضی. 4

که  آنجا از .]52[ر گرفته استمبحث خالقیت با تمام اهمیتش کمتر مورد پژوهش قرا ،عالی آموزشدر 
باید بتواند دانشجویان را به  ،نیروي انسانی کشور بر عهده دارد تأمینقش اساسی در ن عالی آموزش
به  .باید افرادي خالق باشندها  آن خود ،براي تحقق این امر .خالقیت وجودشان واقف سازندهاي  رگه

هاي  رهبران اصیل از طریق تالش .]53[شود می انگاشتههمین دلیل سبک رهبري دانشگاه بسیار حیاتی 
بتوانند ها  آن تا کنندتوانند انگیزش درونی نیروي کار را برانگیخته  می عالی آموزششان در  خاص سبک

ي ها ویژگی ،در توسعه منابع انسانی عالی آموزشبه دلیل نقش  .]28[ بروز دهندرفتارهاي خالقانه از خود 
محیط  ،رهبران اصیل .]54[بیشتر از هر نهاد دیگري مورد نیاز باشد عالی آموزشرهبري اصیل شاید در 
با رویکرد  . آنانشوند می نو تشویقهاي  کنند که در آن ایده می را ایجاداي  کننده کار حمایتگر و تسهیل

 را یکنند و در نهایت محیط مطمئن می جریان روانی از اطالعات را هدایت ،نگرند میبه انتقاد  یمثبت
 سبباین حس خودمختاري  .دهند می حس خودمختاري را در نیروي کار خود افزایش و سازند می
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 يتصمیمگیر فرصت مانند هبرر اصیل رفتار دکر رتصو انمیتو ینجاا .شود می برانگیختن انگیزش درونی
 نیرود شنگیزا منزله به که دمیشو مثبت نیدرو تحساساا به منجر نستادیرز بهدادن  يرکا لستقالا یا
نیروي کار را به  ،استقالل و خودمختاري ۀکند احساس فزایند می تأکیدتنظیمی  خود نظریه .ستا نناآ

احساس امنیت  شناختی روان نظراز ها  آن کند زیرا هنگامی که می بیشتر رهنمون ۀرفتارهاي خالقان
 شان در ارتباط برانرا با ره اي تازههاي  حل راهو ها  شوند و ایده می از درون برانگیخته ،کنند
  .]49[گذارند می

مدل  براساسدر این تحقیق رهبري اصیل  ،بر همین اساس و با توجه به مبانی نظري و تجربی
اي  ي و شفافیت رابطهمدار اخالق ،پردازش متعادل ،خودآگاهیه مؤلفدر چهار  ]17[والومبا و همکاران
و پذیري  انعطاف ،اصالت ابتکار ،ه سیالیلفمؤدر چهار  خالقیت ،تورنس مدل براساس .آورده شده است

 ،در چهار بعد تالش ]29[نظریه چوي و همکاران براساسشرح و بسط طراحی شده و انگیزش درونی 
  .بودن آورده شده استمؤثرلذت یا عالقه و  ،حق انتخاب

  
  مدل مفهومی پژوهش .1 شماره شکل

  :شوند می تحقیق به صورت زیر طراحی هاي پرسش ،بر همین اساس
  ؟خالقیت و انگیزش درونی در کارکنان چگونه است ،وضعیت رهبري اصیل. 1
  ؟دارد تأثیرتا چه اندازه رهبري اصیل بر خالقیت  .2
  ؟مؤثر استتا چه اندازه انگیزش درونی بر خالقیت  .3
  ؟معنادار است ،رهبري اصیل بر خالقیت تأثیرآیا نقش میانجی انگیزش درونی در  .4

  روش پژوهش. 5

رهبري اصیل بر خالقیت نیروي انسانی  تأثیرپژوهشگر درصدد بررسی  ،با توجه به اینکه در این پژوهش

 رهبري اصیل
 خودآگاهی ¢
  پردازش متعادل ¢
  مداري اخالق ¢
 اي شفافیت رابطه ¢

 خالقیت
 سیالی ¢
  اصالت و ابتکار ¢
  پذیري نعطافا ¢
  شرح و بسط ¢

  انگیزش درونی
  تالش ¢
  حق انتخاب ¢
  بودن رؤثم ¢
  لذت و عالقه ¢
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بنابراین نوع پژوهش از  ،است )کارکنان دانشگاه کاشان :مورد مطالعه( انگیزش درونیاي  با نقش واسطه
مقطعی و  ،از نظر افق زمانی ،یاز نظر رویکردي کم ،از نظر اجرا توصیفی همبستگی ،نظر هدف کاربردي

شامل کلیه کارکنان دانشگاه کاشان  پژوهش نیا يآمار جامعه .استاز نظر فلسفه پژوهشی خردگرایانه 
 ،آماري جامعه واریانس تعیینبراي  .ندنفر انتخاب شد 230تعداد ها  آن نفر بود که از میان 547به تعداد 
 از پس وشد  توزیعها  آن بین نامه پرسش و انتخاب تصادفی صورت به آماري هجامع از نفري سی یگروه

 به نفر 230 ،کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم ،نمونه گروه هاي پاسخ به مربوط هاي داده استخراج
سوابق خدمتی متعدد و وضعیت  ،جنسیت متفاوت( نامتجانس ،که جامعه آماري ازآنجا .آمد دست

  .متناسب با حجم استفاده شداي  طبقه تصادفیگیري  از روش نمونه ،بود )متفاوتاستخدامی 
 .ه استاي و میدانی استفاده شد از دو روش کتابخانه ،ها در این پژوهش گردآوري داده براي
 ،ها نامه پایان ،ها با مراجعه به کتاب ،پیشینه و مبانی نظري پژوهش آوري جمعبراي ترتیب که  بدین
هاي  گردآوري داده برايو  ،اي از روش کتابخانهرسانی  دانشگاه و مراکز اطالعهاي  و کتابخانه ها هنشری
استاندارد رهبري  نامه پرسشدر این پژوهش از سه  .به روش میدانی استفاده شد نامه پرسشی از کم
 اي، ابطهي و شفافیت رمدار اخالق ،پردازش متعادل ،ه خودآگاهیمؤلفگویه و چهار  16در  ]55[اصیل
پذیري و شرح و  انعطاف ،ابتکار ،ه سیالیمؤلفگویه و چهار  47در  ]56[استاندارد خالقیت نامه پرسش
لذت یا  ،حق انتخاب ،ه تالشمؤلفگویه و چهار  28در  ]29[استاندارد انگیزش درونی نامه پرسشو  ،بسط

توجه به اینکه در هر سه با  .لیکرت استفاده شداي  درجه مقیاس پنج براساسبودن  مؤثرعالقه و 
 که میانگین طوري به ؛مبنا قرار گرفت )3( میانگین فرضی ،بوداي  درجه مقیاس پنج ،نامه پرسش
وضعیت نامطلوب  بیانگر )3( از تر پایینوضعیت مطلوب و میانگین  ۀدهند نشان )3( آمده باالتر از دست به

 و دانشگاه استادان، متخصصان نظر از، نامه پرسشي محتوا اعتبار نیتضمبراي  .سه متغیر استاین در 
 در الزم اصالحات، افراداین  نظرات سبک با. شد استفاده شناسی روان و مدیریت خبره ارشناسانک

 را پژوهش نظر مورد هاي ویژگی همانها  نامه پرسش هک شد حاصل نانیاطم و انجامها  پرسش
شماره  جدول( شد استفاده ییديأت عاملی تحلیل ازها  نامه پرسش سازه روایی تعیینبراي . سنجند می
 85/0 خالقیت، 88/0 اصیل رهبري براي کرونباخ آلفاي ضریب طریق از ها نامه پرسش ییایپا بیضر). 5
 ابزار يباال ییایپا از یحاک و بوده معنادار 01/0 يآلفا سطح در که شد برآورد 94/0 درونی انگیزش و

 آمار سطح دو در آموس و SPSS افزار نرم از استفاده با پژوهش هاي داده تحلیل. استگیري  اندازه
 ،درصد ،فراوانیهمچون  آماري يها شاخص از توصیفی ،آماري سطح در. شد انجام استنباطی و توصیفی
 اي، نمونه تک t آزمون از پژوهشهاي  فرضیه با متناسب استنباطی سطح در و معیار انحراف ،میانگین
  .شد استفاده ساختاريهاي  همعادل مدل و رگرسیون ،پیرسون همبستگی ضریب
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  ي پژوهشها یافته. 6
  ها تحلیل توصیفی نمونه. 1شماره  جدول

  درصد  فراوانی  سطوح  متغیر

  جنسیت
  63 145  مرد
 37 85  زن

  سابقه خدمت
10 -0  121 53 
20 -11  60 26 
30 -21  49 21 

  وضعیت استخدامی
 56 129  قراردادي
 14 33  پیمانی
 30 68  سمیر

سال و با وضعیت  10تا  1کارکنان مرد با سابقه خدمتی  ،بیشترین کارکنان گروه نمونه ها، یافته براساس
  .استخدامی قراردادي بودند
  )3( از متغیرها با میانگین فرضی یک هرمقایسه میانگین . 2 شماره جدول

  معناداري  df  t  میانگین  تعداد  متغیر
  001/0  74/13  229  49/3±54/0  230  رهبري اصیل
  001/0  91/17  229  56/3±47/0  230  خالقیت

  001/0  89/27  229  80/3±43/0  230  انگیزش درونی

خالقیت و انگیزش درونی باالتر از  ،از متغیرهاي رهبري اصیل یک هرنشان داد میانگین  2شماره  جدول
 05/0رها در سطح خطاي از متغی یک هرنشان داد میانگین اي  نمونه تک tآزمون  .حد متوسط است

  .شد تأییدمعنادار بوده و فرض ادعاي پژوهشگر 
  از متغیرهاي پژوهش یک هرضرایب همبستگی بین . 3شماره  جدول

   R  متغیر
Sig 

  000/0  24/0  49/0  رهبري اصیل و خالقیت
 000/0  115/0  34/0  انگیزش درونی و خالقیت

روي خالقیت  34/0و انگیزش درونی به میزان  49/0به میزان ضریب همبستگی نشان داد رهبري اصیل 
رهبري اصیل و انگیزش درونی در دانشگاه چه میزان به عبارتی هر .مثبت و معنادار دارد تأثیرکارکنان 
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همچنین ضریب تعیین نشان داد بین  .اهد شدبه همان میزان بر خالقیت کارکنان افزوده خو ،افزایش یابد
  .واریانس مشترك وجود دارد 115/0بین انگیزش درونی و خالقیت و  24/0رهبري اصیل و خالقیت 

  تبیین خالقیت برايگام رهبري اصیل و انگیزش درونی  به گامضریب رگرسیون . 4شماره  جدول

  Beta  t Sig خطاي استاندارد B  متغیرها
  000/0  37/11  -   18/0  032/2  مقدار ثابت
  000/0  68/8  49/0  051/0  44/0 رهبري اصیل

  000/0  012/6  -   25/0  52/1  ر ثابتمقدا
  000/0  98/6  43/0  054/0  38/0  رهبري اصیل
  005/0  80/2  173/0  067/0  19/0  انگیزش درونی

مثبت و  تأثیرروي خالقیت  49/0رهبري اصیل به میزان  ،نخستنشان داد در گام  4شماره  جدول
و انگیزش  43/0رهبري اصیل  تأثیرزان می ،سازه انگیزش درونیشدن  در گام دوم با اضافه .معنادار دارد

 .معنادار دارد تأثیرخالقیت  طریق انگیزش درونی روي از رهبري اصیل .شده است 173/0درونی 
  .مثبت و معنادار است ،خالقیت کارکنانبر رهبري اصیل  تأثیرهمچنین نقش میانجی انگیزش درونی در 

  گیري اندازههاي  لب مدلمقادیر بارهاي عاملی هر سازه در قا. 5شماره  جدول

  متغیر
  معناداري  t بار عاملی  ها مؤلفه

  001/0  43/7  45/0  خودآگاهی

  رهبري اصیل

 001/0  68/15  71/0  پردازش
 001/0  15/17  79/0  اخالق
 001/0  93/17  82/0  شفافیت
  001/0  14/17  82/0  سیالی

  خالقیت

  001/0  31/5  34/0  پذیري انعطاف
  001/0  04/5  31/0  اصالت ابتکار
  001/0  22/5  32/0  شرح و بسط
  001/0  41/10  46/0  تالش

  انگیزش درونی
  001/0  32/9  50/0  حق انتخاب
  001/0  62/9  40/0  بودنمؤثر
  001/0  22/15  49/0  عالقهو  لذت

ه شفافیت با مؤلفدر رهبري اصیل  شدمشخص گیري  اندازههاي  و مدلي تأییداز طریق تحلیل عاملی 
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 50/0ه حق انتخاب با وزن مؤلفو در انگیزش درونی  82/0ه سیالی با وزن مؤلفدر خالقیت  ،82/0وزن 
متناظر با هر بار عاملی بیشتر  tمقدار  ،به عبارتی دیگر .شد تأییدعاملی بودند و مدل  داراي بیشترین بار
از دقت الزم براي ا ه همؤلفتوان گفت این  می در نتیجه ؛است 01/0در سطح  )58/2( از مقدار بحرانی آن

  .گیرند می قرار تأییدمربوط به خود برخوردارند و مورد هاي  سازهگیري  اندازه
  تحلیل مسیر متغیرها. 6 شماره جدول

NFI  IFI  RFI DF CMIN RMSEA  
94/0  93/0  91/0  42  51/126  088/0  

 ،تر باشد کیبه صفر نزد )RMSEA( بیتقر يشاخص خطاهرچه  .ستج نشانگر برازش مناسب الگوینتا
الگو را  یک است برازندگیکه به صفر نزد )RMSEA=  088/0( نجایشتر است و در ایالگو ب یبرازندگ
= 93/0( یقیشاخص برازش تطب )،NFI= 94/0( بونتـ  بنتلر شدهارشاخص برازش هنج .کند یم تأیید
CFI( یشیو شاخص برازش افزا )93/0 =IFI( نشانگر برازش  ،ندباش بیشتر 90/0از  که صورتی درز ین

رهبري اصیل روي خالقیت  تأثیرنقش میانجی انگیزش درونی در  ،طبق مدل .مناسب الگو هستند
  .شد تأییدمثبت و معنادار است و مدل  ،کارکنان

 
  مدل نهایی پژوهش. 2شماره  شکل
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  درونی خالقیت و انگیزش ،شده رهبري اصیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم استاندارد. 7شماره  جدول

  غیرمستقیم  مستقیم  اثرات
  خالقیت  رهبري  خالقیت  رهبري  متغیر
  -   -   -   42/0  خالقیت

  -   31/0  58/0  72/0  انگیزش درونی

و انگیزش درونی روي خالقیت  42/0اثر مستقیم رهبري اصیل روي خالقیت  7شماره  جدول براساس
  .که این اثرات معنادار استاست  58/0

  گیري بحث و نتیجه. 7

خالقیت و انگیزش درونی باالتر  ،رهبري اصیلهاي  همؤلفاز متغیرها و  یک هرنشان داد میانگین ها  تهیاف
 ،عد رهبري اصیلبیانگر این است که در بها  این یافته .در وضعیت مطلوب است ینوع بهاز حد متوسط و 

، سایرین با خود ارتباطات بهبودي برازیادي اندازۀ کارکنان بر این باورند که رهبران و مدیران دانشگاه تا 
 احترام ،دارند او مورد در کارکنان که نظراتیي برا، دنده می اهمیت دیگران از بازخورد گرفتن به همواره
، دنکن می بیان، است انمدنظرش را آنچه روشنی به، ندآگاه نسبتاً انهایش ضعف وها  قوت از، دنشو می قائل
 دیگران يبرا روشنی به را خود افکار و نظرات، دنگذار می كاشترا به دیگران با را اطالعات، گشودگی با
 در، دارد وجود خوبی نسبتاً همخوانی وي سازگار، شانرفتار و اعتقادات ، میانندنک می بیان
 اهمیت کارکنان نظرات به زیادياندازۀ  تا، ندنک ي میپیرو اخالقی اعتقادات و باورها ازها  يگیر تصمیم
 ياستانداردها از انهایش فعالیت انجام در، باشد شانیها دیدگاه برخالف نظرات این اگر حتی، دنده می

 وها  دیدگاه شنیدن به را دیگران و دنده می اهمیت دیگران نظرات به، دنکن ي میپیرو درونی اخالقی
 هبرير میزان که ]41[کاهه و نقوي نتایج با حاضر تحقیق نتایج. دنکن می تشویق مخالف ينظرها نقطه
 دولتیهاي  هادار در را اصیل رهبري میزان که ]44[همکاران و قنبري، خودروسازي شرکت در را اصیل

 باالتر همدان استان کشاورزيهاي  بانک در را اصیل رهبري میزان که ]42[همکاران و نصیري و، سنندج
  .دارد مطابقت و همسوییکرده بودند،  ارزیابی متوسط حد از

از  ،خاص اي شه در حل مسئلهیدهد کارکنان تمایل دارند هم می نشانها  فتهیا ،در بعد خالقیت
از صرف وقت  ،مفیدتر است حل مسئله يگام برا به گام ۀویمعتقدند ش . آنانکنند يرویح پیصح يها هیرو

هاي  وهیکنند و ش می الت تالشکحل مسائل و مش يغالباً برا ،برند ید لذت میجد يها دهیا يخود رو
هاي  خالقیت کارکنان بانک ]42[همچنین نصیري و همکاران .برند به کار نمی حل مسئله يبرا را يتکرار

دانشگاه علم و  علمی هیئتمیزان خالقیت اعضاي  ]57[کشاورزي استان همدان و آقابابایی و همکاران
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  .کرده بودندصنعت را باالتر از حد متوسط ارزیابی 
کارکنان بر این باورند که از انجام کارشان  بیشترِر این است که بیانگها  یافته ،در بعد انگیزش درونی

خوبی  برایشان مهم است که کارشان را به ،برند و برایشان تا حدود زیادي خوشایند است می نسبتاً لذت
دانند و از  می کارشان را ارزشمند و داراي اهمیت ،انجام دهند و انرژي خود را صرف کارهاي مفید کنند

انگیزش درونی  ]14[براتی و عریضی ،راستا با نتایج تحقیق حاضر هم .ن نسبتاً رضایت دارندانتخاب آ
دانشگاه  علمی هیئتانگیزش درونی اعضاي  ]58[و رحیمی و آقابابایی اصفهان اکریل پلیکارکنان شرکت 

  .کردندکاشان را باالتر از حد متوسط ارزیابی 
به عبارتی هرچه  .دارد يمثبت و معنادار تأثیررکنان روي خالقیت کانتایج نشان داد رهبري اصیل 

 .رهبري اصیل در دانشگاه افزایش یابد به همان میزان بر خالقیت کارکنان افزوده خواهد شدمیزان 
در بررسی رابطه رهبري اصیل با خالقیت و نوآوري  ]47[رگو و همکاران ،راستا با نتایج تحقیق حاضر هم

هاي  رهبري اصیل بر اثربخشی مدیران اجرایی شرکت تأثیردر بررسی  ]47[ادات ،پرتغالهاي  در سازمان
در بررسی رابطه میان رهبري اصیل با خالقیت اعضاي  ]49[و افضل و همکاران تولیدي در شرق هند

 رهبريتوان گفت  می بر این اساس .ندا هبه نتایج مشابهی رسید ،پاکستاني ها دانشگاهدر  علمی هیئت
ي ها گروه روابط ،کارکنان ارتباطات ،مداري اخالق و اعتمادسازي طریق از تا دارد را اییتوان این اصیل
 ارتباطات اینکهبر  عالوه اصیل رهبري توانمندي این. بخشد بهبود را همدیگر با کارکنان روابط و سازمانی
 آشکار را خود ادراك وها  دیدگاه ،نظرها تا کند ترغیب را کارکنان تواند می دهد می افزایش را سازمانی
 از استفاده با توانند میها  دانشگاه رهبران و مدیران ؛ بنابرایندهند عرضه نوین خدماتی صورت به و کنند

 واحدهاي اجتماعی روابط و داده افزایش را کارکنان اجتماعی تبادالت ،اصیل رهبري سازوکارهاي
 و کارکنان بین اعتماد بخشند، بهبود را نیانسا منابع توسعه و رقابتی مزیت دهند، توسعه را سازمانی
 يجو و کنند خلق را اي تازه نظرهاي کنند، بیشتر را مساعی تشریک و همکاري دهند، افزایش را مدیران
 ،کارآمدي ،فرایند این پیامدهاي. آورند وجود به را صداقت و تیصمیم ،دوستی ،احترام از سرشار
  .بود خواهد کارکنان خالقیت و اثربخشی

مثبت و معنادار دارد و هرچه میزان  تأثیرانگیزش درونی روي خالقیت کارکنان نتایج نشان داد 
 که آنجا از .به همان میزان بر خالقیت آنان افزوده خواهد شد ،انگیزش درونی در کارکنان افزایش یابد

 نقش ترین مهم یابد، زیرا نمی بروز درونی انگیزش بدون ،است خودانگیخته و آزاد فعالیتی، خالقیت
 به را او توجه، فعالیت یک انجام به فرد انگیزشکه  یمعن ینبد؛ است توجه کنترل ،خالقیت در انگیزش
 به وداده  افزایشرا  توجه میزان باال انگیزش با و کند جلب می رفتار بروز در گر مداخله و محیطی عوامل
  .دکنن می مطرح وظایف انجام در بیشتريهاي  ایده معمول گونه
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 نقش همچنین. دارد معنادار ثیرأت خالقیت روي درونی انگیزش طریق از اصیل رهبري، نتایج طبق
 و جلیلیان. است معنادار و مثبت، کارکنان خالقیت روي اصیل رهبري ثیرأت در درونی انگیزش میانجی
. داد خواهد فزایشا را کارکنان خالقیت، درونی انگیزش تقویتبا  گرا تحول رهبري دریافتند ]39[همکاران
 خالقیتو  نوآوري با ،درونی انگیزش میانجی با مدار اخالق رهبريبیان کردند که  ]40[پرور گل و پاداش
 رابطه دری کامل نسبتاً اثر، کار به اشتیاق میانجی متغیر دریافتند ]41[کاهه و نقوي. دارد رابطه کارکنان
 خالقیت بهبود در بسزایی نقش تواند می یانجیم این با اصیل رهبري و دارد خالقیت و اصیل رهبري
 سرمایه میانجی نقش با موثق رهبري که رسیدند نتیجه این به ]42[همکاران و نصیري. باشد داشته
 انگیزش ندداد نشان ]14[عریضی و براتی. دارد مثبت ثیرأت نوآوري و خالقیت سطح بهبود بر، اجتماعی
. کند می ایفا را میانجی نقش کارراهه ازي خشنود با رهبر توانمندساز رفتار بین ۀرابط در درونی

  است. خالقیت و تحولی رهبري میان میانجی درونی انگیزش دادند نشان ]28[ایسو و گومسلگلو
 میانجیعنوان  به حدودي تا امید و درونی انگیزش که رسیدند نتیجه این به ]49[همکاران و افضل
معتقدند رهبران اصیل، انگیزش درونی  ]47[رگو و همکاران. رنددا نقش، خالقیت با اصیل رهبري رابطه

برند و انگیزش درونی براي خالقیت، حیاتی است زیرا شخص برانگیخته از درون مایل  کارکنان را باال می
ها  پذیر، مقاوم در برابر موانع و چالش ذهنی منعطف، ریسک نظراست تا فردي کنجکاو و یادگیرنده، از 

ها  که آنشوند سبب ن اصیل از طریق تبادالت اجتماعی مثبت با کارکنان خود ممکن است باشند. رهبرا
. این احساسات مثبت کنندتري را نیز تجربه  با عالقه و تمایل بیشتري کار کنند و احساسات مثبت

ق را هاي خال بنابراین احتمال فعالیت ؛تر کند شناخت را گسترده ۀتواند میزان توجه کارکنان و دامن می
  .دهد افزایش می
توان گفت کارکرد انگیزشی رهبري اصیل این است که رهبران متکی بر  ها می این یافته براساس

این  .کنند میترغیب  متفاوتی کارکنان را به خالقیتهاي  راهاخالقی در رفتار و مدیریت خود به ي ها ارزش
 .رسد می صورت آشکار و پنهان به ظهور به ،بخشکارکرد از طریق پیوندهاي انسانی و اخالقی رهنمود
انصاف و عدالت که از  همچوندهند براي اصولی  می رهبران اصیل از طریق گفتار و عمل به کارکنان نشان

 .اند قائلاحترام و ارزش زیادي  ،ین اصول اخالقی مورد پذیرش در تمامی جوامع بشري استتر مهم ۀزمر
اخالقی و انسانی مورد ي ها ارزشاحترام و توجه به  ،حمایت دمانن( به این اصول و اصول دیگربندي پای

این اعتماد و اطمینان موجب  .آورد می براي کارکنان اطمینان خاطر و اعتماد الزم را فراهم )پذیرش همه
 شود و به دنبال آن سطح انگیزش درونی را در کارکنان افزایش می اندیشی براي آینده بینی و مثبت خوش
  .کند می تمایل به خالقیت را فراهم ۀزمین ،گام به گذاري گام تأثیرروند در  این .دهد می
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  :شود می آمده پیشنهاد دست به نتایج براساس
هایی  روش ،مداري اخالق و اصیل رهبري الگوي توسعه منظور به دانشگاهی رهبران و مدیران. 1
 بر تأکید ،کارکنان با مستمر ايه هجلس برگزاري ،کارآموزي و خدمت ضمنهاي  دوره برگزاري مانند
 وها  پاداش وها  پرداخت در عدالت و انصاف رعایت ،عملیاتی و میانی مدیران و رؤسا فروتنی و تواضع
 بر تأکید ،کارکنان احساسات و عواطف از حمایت ،کارکنان انسانیي ها ارزش به توجه ،روابط شیوۀ
  .گیرند کار به را کارکنانهاي  ظرفیت و ها توانایی به اعتماد و مدیران درستکاري و صداقت

 عوامل از که درونی انگیزش موضوع بهمدیران باید ، کارکنان خالقیت سطح افزایش و بهبود. براي 2
 مؤثربودن، تالش ،عالقه یا لذت همچون ابعادي شود می پیشنهادتوجه کنند.  است، خالقیت بر تأثیرگذار

 و کیفیت بهبود موجب تواند می که راها  سازمان در نوهاي  هدیدگا وها  ایده بروز جهت در انتخاب و
منظور بهرو  ؛ ازاینبگیرند نظر در ،شود غیره و وري بهره ،کارایی افزایش ،هزینه کاهش ،خدمات تکمی 
 سودمندي و ارزش ایجاد برايرا  الزم ۀزمینها  دانشگاه شود می پیشنهاد افراد در عالقه و لذت ایجاد
 در را فرد استعداد و خالقیت ،شغل به مندي عالقه احساسزیرا  آورند فراهم وظیفه بودن جذاب و فعالیت
 پیشنهاد درونی انگیزش افزایش راستاي در بودن مؤثربراي  عالوه، به. کرد خواهد شکوفا اش کاري زمینه
  .شود شناسایی ،فعال کنترل احساس و یادگیري ارتقاي شود می

 ارائه ،جدید فکرهاي و نظرها تشویق مانند سازوکارهایی باید خالقیت ارتقايبراي مدیران باید . 3
 تحقیقاتدادن  انجام از حمایت ،جدید نظرهاي آزمون براي مطمئن محیطی ایجاد ،کار در عمل آزادي
ۀ دربار گوو گفت و مباحثه براي آرام محیطی ایجاد ،افراد بین تضاد و کشمکش کاهش ،عملی و کاربردي
  .گیرند کار به را فکري جوشش فرایند در کارکنان توانمندسازي و جدید نظرهاي



 1398وششم، پاییز و زمستان  شماره چهل 138

 

 منابع

 مؤثرعوامل « ،)1394. (ح ،حسینی؛ .م ،منصوریان؛ .س ،قربانی؛ .م ،محمدي؛ .ب ،رستگاري مهر؛ .لفا ،صادقی. 1
مجله دانشگاه علوم پزشکی  ،»نژاد بر خ�قیت و نوآوري کارکنان پرسنل شاغل بیمارستان شهید هاشمی

  .81- 91صص  ،7) 1( ،اسان شمالیخر
2. Amabile, T. M. (1996), Creativity in context, Boulder, CO: Westview Press. 
3. Katz, D., & Kahn, R. L. (1978), The social psychology of organizations (2nd Ed.) Hoboken, 

N.: Willey & Sons, Inc. 
4. Denhardt, R. B. (1996), Developing interpersonal skills. In J. L. Perry (Ed), Handbook of 

Public Administration, San iron Cisco: Jossey- Bass. 
5. Ransom, A. (1993), Improving higher education in developing countries, The Word Bank 
6. Grojean, M. W., Resick, C. J., Dickson, M. W. & Smith, D. B. (2004), “Leaders, values, and 

organizational climate: examining leadership strategies for establishing an organizational 
climate regarding ethics”, Journal of Business Ethics, 55 (3), pp. 223-241. 

7. Zehir, C., Ertosun, Ö. G., Zehir, S. & Müceldili, B. (2012), “The effects of leadership styles 
and organizational culture over firm performance: multi-national companies in İstanbul”, 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, pp. 1460-1474. 

8. Glen, P. (2003), Leading geeks: how to manage and lead people who deliver technology, Sun 
Fransisco: Josses Bass. 

9. Northouse, P. G. (2015), Leadership: theory and practice, New Delhi: Sage. 
10. Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M., & Dickens, M. P. (2011), “Authentic 

leadership: A review of literature and research agenda”, The Leadership Quarterly, 22, 
pp. 1120-1145. 

11. Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F. & May, D. R. (2004), 
“Unlocking the mask: a look at the process by which authentic leader’s impact follower 
attitudes and behaviors”, The Leadership Quarterly, 15 (6), pp. 801-823. 

12. Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010), “Linking empowering leadership and employee 
creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and 
creative process engagement”, Academy of Management Journal, 53, pp. 107-128. 

13. Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R. & Walumbwa, F. O. (2005), “Can 
you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development”, 
The Leadership Quarterly, 16, 3, pp. 343-372. 

ساز رهبر با  انگیزش درونی در رابطه بین رفتار توانمنداي  نقش واسطه«)، 1395. (ح ،عریضی .؛ه ،براتی. 14
  .11- 63صص  ،74 ،شناسی معاصر روان، »شغل و خشنودي از کار راههسازي  غنی

15. Chuang, N. K., Yin, D. & Jenkins, M. D. (2008), “Intrinsic and extrinsic factors impacting 
casino hotel chefs’ jobsatisfaction”, International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, 21, 3, pp. 323-340. 

16. Ladkin, D. &Taylor, S. (2010), “Enacting the ‘true self’: Towards a theory of embodied 
authentic leadership”, The Leadership Quarterly, 21, pp. 64-74. 

17. Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S. & Peterson, S. J. (2008), 
“Authentic leadership: development and validation of a theory-based measure?”, Journal 
of Management, 34 (1), pp. 89-126. 

18. Diddams, M., Chang, G. C. (2012), “Only human: exploring the nature of weakness in 
authentic leadership”, Leadership Quarterly, 23, pp. 593-603. 

19. Neider, L. L. & Schriesheim, C. A. (2011), “The authentic leadership inventory (ALI): 
development and empirical tests”, The Leadership Quarterly, 22, pp. 1146-1164. 

20. Peterson, S. J., Walumbwa, F. O., Avolio, B. J. & Hannah, S. T. (2012), “The relationship 
between authentic leadership and follower job performance: the mediating role of 
follower positivity in extreme contexts”, The Leadership Quarterly, 23, 3, pp. 502-516 



  139  اي انگیزش درونی تأثیر رهبري اصیل بر خالقیت نیروي انسانی: نقش واسطه

 

21. Furmanczy, K. J. (2010), “The cross_cultural leadership aspect”, Journal of Intercultural 
Management, 2 (2), pp. 67-82. 

22. Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005), “Authentic leadership development: Getting to the 
root of positive forms of leadership”, The Leadership Quarterly, 16, pp. 315-338. 

23. Klenke, K. (2007), “Authentic leadership: a self, leader, and spiritual identity perspective”, 
International Journal of Leadership Studies, 3 (1), pp. 68-97. 

24. Valentine, S., Godkin, L., Fleischman, G. M. & Kidwell, R. (2011), “Corporate ethical 
values, group creativity, job satisfaction and turnover intention: the impact of work 
context on work response”, Business Ethics, 98, 3, pp. 353-372. 

25. Amabile, T. M., & Mueller, J. S. (2008), “Studying creativity, its processes, and its 
antecedents: An exploration of the componential theory of creativity”, Chapter in J. Zhou 
and C. E. Shalley (Eds), Handbook of Organizational Creativity, New York: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

26. Asif, M. (2011), “Achievement goals and intrinsic motivation: a case of IIUM”, 
International Journal Humanities & Social Science, 1 (6), pp. 196-197. 

27. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000), “Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 
and new directions”, Contemporary Educational Psychology, 25, pp. 54-67. 

28. Gumusluoglu, L. & Lsev, A. (2009), “Transformational leadership, creativity and 
organizational innovation”, Journal of Business Research, 62, 4, pp. 461-473. 

29. Chooi, J., Mogami T. & Medalia, A. (2009), “Intrinsic motivation inventory: An adapted 
measure for schizophrenia research”, Published by Oxford University Press on behalf of 
the Maryland Psychiatric Research Center, Schizophrenia Bulletin doi: 10. 1093. 

30. Csikszentmihalyi, M. & Schneider, B. (2000), Becoming adult: How teenagers prepare for 
the world of work, New York: Basic Books. 

 برشناختی  روان سرمایه وی درون زشیانگی تأثیر بررس«)، 1395( لف.ا ،و پژوهان .؛ع ،ساعدي.؛ ر ،سپهوند. 31
  .20- 38صص  ،4 ،7 ،شناسی تربیتی مجله روان ،»لرستان استان شرکت مخابرات کارکنان تیخ�ق

32. Kivetz, R. (2003), “The effects of effort and intrinsic motivation on risky choice”, Marketing 
Science, 22, 4, pp. 476-477. 

ارتباط بین توانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنان «)، بررسی 1388. (پور، م حسن لف.؛پور، ا حسنع.؛ موغلی، . 33
  .119- 132، صص 1 ،فصلنامه مدیریت دولتی، »پرورش شهر تهران و گانه سازمان آموزش در مناطق نوزده

 منابعسازي  توانمند در دانش مدیریت نقش»)، 1391. (ح، گرگانی ، س.ر؛ریاضی.؛ و ،کامیال جعفري. 34
، هاي مالی ها و حل بحران اي نقش مدیریت و حسابداري در تعالی سازمان همایش منطقه، »انسانی
  .چالوس واحد اس�می آزاد دانشگاه، چالوس

35. Runco, M. (2007), Creativity: theories and themes: research, development and practice, 
Elsevier Academic Press. 

36. Eysenck, M. W. (2000), Cognitive psychology: a student’s handbook, First published by 
psychology Press Ltd. 

37. Amabile, T. M. (2001), “Beyond talent: john Irving and the passionate carafe of creativity”, 
American Psychologist, 56 (4), pp. 333-336. 

  .ققنوس هزاره: تهران ،پرورشي ها خ�قیت مبانی و روش)، 1384. (ع ،یخائف ریپ. 38
مجله توسعه انسانی ، »کارکنان خ�قیت و گرا تحول رهبري«)، 1389. (ح ،کاکایی .؛م ،مرادي.؛ ح ،جلیلیان. 39

  .59- 72، صص 32، 7، پلیس
، »ونی براي نوآوري و خ�قیتدر انگیزش با مدار اخ�ق رهبري رابطه«)، 1389. (م ،پرور گل ؛فریبا ،پاداش. 40

  .103- 110، صص 1، 5، اخ�ق در علوم و فناوري
، »بررسی نقش رهبري اصیل در بهبود سطح خ�قیت و اشتیاق به کار کارکنان«)، 1393. (م ،کاهه .؛م ،نقوي. 41



 1398وششم، پاییز و زمستان  شماره چهل 140

 

  .1- 37صص  ،76،پژوهشی مطالعات مدیریتـ  فصلنامه علمی
رهبري موثق بر خ�قیت و نوآوري با نقش  تأثیر«)، 1394. (پ ،نویدي ؛لف.ا ،اسکندري.؛ ف ،نصیري. 42

  .475- 496صص  ،4) 2، (مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، »میانجی سرمایه اجتماعی کارکنان
جایی با نقش  بررسی رابطه بین رهبري اصیل با نیت جابه«)، 1395. (م ،دنکوب ؛م ،صادقی؛ .س ،شجاعی. 43

  .67- 94صص  )،1( 5 ،مجله مطالعات رفتار سازمانی ،»میانجی قلدري سازمانی
رهبري  نامه پرسشعاملی و همسانی درونی  رساختا«)، 1395. (ح ،پناهی و سیف .؛خ ،زندي.؛ س ،قنبري. 44

  .57- 67صص  ،24 ،مجله مدیریت توسعه و تحول، »اصیل
آفرین و  اي در رابطه رهبري تحول اي خودتوسعه قش واسطهن« )،1396لف. (ا ،مزاري و .؛ج ،پورکریمی. 45

  .101- 124صص  )،2( 6 ،مانیمجله مطالعات رفتار ساز ،»چابکی سرمایه انسانی
تأثیر رهبري اصیل بر آمادگی براي تغییر سازمانی با نقش «)، 1398؛ اشرف، ف. (.؛ حاجی، ز.خاکپور، م. 46

  .152- 171، صص )3( 7، مجله مدیریت مدرسه، »شناختی میانجی سرمایه روان
47. Rego, A., Sousa, F. & Marques, C. (2014), “Hope and positive affect mediating the 

authentic leadership and creativity relationship”, Journal of Business Research, 67, pp. 
200- 210. 

48. Datta, B. (2015), “Assessing the effectiveness of aythentic leadership”, Internatinal Journal 
of leadership Studies, 9, pp. 62-75. 

49. Ifzal, A., Mueen, A. & Khuram, S. (2015), “Authentic leadership style and academia's 
creativity in higher education institutes: Intrinsic motivation and mood as mediators”, 
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 46, pp. 5-19. 

50. Sharon, A., Munyaka Adré, B., Boshoff, J., & Pietersen, S. (2017), “The relationships between 
authentic leadership, psychological capitaland psychological climateandteam commitment 
and intention to quit”, SA Journal of industrial Psycholgical, 15 (2), pp. 1-11. 

51. Ribeiro, N., Duarte, A. & Filipe, R. (2019), “How authentic leadership promotes individual 
creativity: the mediating role of affective commitment”, Journal of Leadership & 
Organizational Studies, 26 (1), pp. 1-39. 

52. European University Association. (2007), Creativity in Higher Education: report on the 
EUA creativity project 2006-2007, Brussels: European University Association. 

53. Berkovich, I. (2014), “Between person and person: dialogical pedagogy in authentic 
leadership development”, Academy of Management Learning & Education, 13 (2), pp. 
245-264. 

54. Opatokun, K. A., Hasim, C. N. & Hassan, S. S. (2013), “Authentic leadership in higher 
learning institutions: a case study of International Islamic University Malaysia IIUM”, 
International Journal of Leadership Studies, 8, 1, pp. 44-60. 

55. Avolio, B. J., Gardner, W. L., & Walumbwa, F. O. (2007), Authentic leadership 
questionnaire (ALQ), http://www.mindgarden.com. 

  .31- 45، صص 2، 1، شناختی هاي روان پژوهش، »نگیري آ اي نو در اندازه خ�قیت و شیوه«)، 1372. عابدي، ج. (56
و ارتباط آن با  يخود رهبرهاي  يل استراتژیتحل«)، 1390. (ح ،رحیمی .؛ع ،سیادت.؛ ر ،هویدا.؛ ر ،آقابابایی. 57

  .24- 43صص  ،5 ،3 ،مجله مدیریت تحول ،»دانشگاه علم و صنعت علمی هیئت يت اعضایخ�ق
علمی به  شناختی با تمایل اعضاي هیئت ارتباط توانمندسازي روان«)، 1398؛ آقابابایی، ر. (.رحیمی، ح. 58

 .25- 46، صص )2( 9، مجله مطالعات منابع انسانی، »هاي بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی برنامه
  


